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„Rendet teremteni
igyekvő tiszta szándék"

Gáll István drámája Nyíregyházán

Ahogyan az elméletnek a gyakorlat, a
drámának a színrevitel az „igazi próbája".
Joggal bocsátotta ezzel a gondolattal útjára
Gáll Istvánnak, a néhány éve el-hunyt
kitűnő prózaírónak, esszéistának,
kritikusnak, forgatókönyvírónak a Körúton
című, asztalfiók mélyére süllyesztett
darabját a SZÍNHÁZ 1985/12. számának
mellékleteként a „felfedező", Csontos
Sándor. Joggal, mert bár a szín-házi
előadást mint műalkotásegészt fetisizálni
az írott drámával szemben --rossz darabok
mégoly jól megrendezett előadásainak
kudarcaiból okulva - értelmetlennek
tetszik, a szöveg „életképességének",
színpadképességének mégiscsak a színházi
megvalósulás a legfőbb igazolása. Akkor
is, ha előfordulhat, hogy az esztétikai érték
krítériumaival szemben inkább a színi
praxis szem-pontjai érvényesülnek, ami
nem megvetendő, hiszen figyelembe
vételük nélkül aligha képzelhető el igazán
jó dráma.

Nyilván nem véletlen, hogy az igé-
nyesség diktálta magas mércéből sosem
engedő kritikus Gáll, a gyakorló dramaturg
tartózkodott művének ilyetén
szembesítésétől a színpad világával. De
még a végérvényességet, a „halhatatlan-
ságot" jelentő nyomtatástól is. Az egyé-
niségében rejlő okokon kívül feltehetően
azért - erre utal a drámához írott be-
vezetőjében Csontos Sándor, és a szín-
lapon az irodalmi tanácsadóként közre-
működő Módos Péter is -, mert nem érezte
a darabot befejezettnek. (Tegyük hozzá,
nem teljesen alaptalanul.) De mint oly sok
elődjét, őt sem „kímélte" a műveit és
személyét, művészi és emberi tartását
becsülő, tisztelő utókor s az élet-mű
ismeretének teljességére törekvő iro-
dalomtörténet „kíváncsisága"; a szerzője
által ismeretlenségre ítélt dráma megjelent,
s nem sokkal ezt követően a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház-ban sor került a
színpaddal való szem-besülésre, a
posztumusz ősbemutatóra is. E megméretés
- jóllehet, bizonyosságok hiányában már
csak viszonylagos lehet - mégsem pusztán
irodalomtörténeti jelentőségű.
Drámakísérletével - jobb híján nevezzük
igy - ugyanis Gál]

talán elsőként és mindmáig talán egyedül
próbálta drámává sűríteni egy történelmi
és emberi motívumaiban, szándékaiban
máig tisztázatlan időszak, az ún. ötvenes
évek s az 56-os októberi események
minden addigi értéket meg-kérdőjelező
drámai következményeit; önmaga is
kínlódva keresve a választ a kor feltette
kérdésekre. A darab születése óta eltelt
idő (feltehetően majd' három évtized) s a
színpad diktálta, kikövetelte
változtatásokat, finomításokat már nem
végezhette el maga a szerző. A dramaturg
s az irodalmi tanácsadó „illő alázattal"
végzett, de szükségképpen
feltételezéseken alapuló munkája mellett
így most már mindörökre,
elhagyhatatlanul ott a kérdőjel: vajon Gáll
hogyan alakította volna az általunk ismert
matériát; vajon egyetértene-e a
színrevivők dramaturgiai be-
avatkozásaival? Mindez elsősorban nem
filológiai szempontból, hanem a drámában
megnyilatkozó szellemiséget tekintve
érdekes az elmúlt harminc év távlatából.
Tény azonban, hogy a látszólagos
befejezettség ellenére irodalomtörténeti
szempontból csak mint torzóval, a
torzóban fölsejlő nagyszerű drámai lehe-
tőséggel, nézhetünk szembe a művel. A
színrevítel a szükséges - és fölösleges
(mert ilyen is akad) - változtatások után
ennyit igazolhat, s ezt Léner Péter
rendezésében becsülettel meg is teszi.

Történelmi és személyes sorsforduló
metszéspontja a kitűnő érzékkel meg-
választott drámai alapszituáció. A morális
és egzisztenciális újrarendeződésre kény-
szerítő totális szétesettség pillanata,
amelyben benne sűrűsödik a történelmi
értelemben vett felnőtté válásnak, az
eszmei és értékrendbeli fogódzók elve-
szítésének, az énazonosság keresésének
személyes és társadalmi drámája. Egy
olyan történelmi kataklizma utáni pillanat,
amely szükségképpen tisztázásra
kényszerít a világnézeti hovatartozást, a
korábbi eszmények, hitek és társa-dalmi
gyakorlat vállalását vagy megtagadását
illetően. 1958-at írunk. Négyen ülnek, állnak,
járkálnak (ki-ki vérmérséklete szerint)
idegesen a szemlátomást értelmiségi lakta
szobában. Jutka volt férjét várják, aki a
börtönből szabadulva -- részt vett az
októberi „felkelésben" - találkozót kért az
195ű utáni felelősségre vonást követően tőle
elvált feleségétől. A várakozás
feszültségében, majd a találkozás
következményeként bontakozik ki a
négyüket, pontosabban ötüket (Jutkát,
jelenlegi szeretőjét, Róbertet - aki-nek a
szobájában játszódik a dráma
s a jelenlévő baráti házaspár tagjait: Ninát
és Pubit - akikről a későbbiek-ben kiderül,
hogy bonyolult szálak fűzik őket a
jelenlévőkhöz -, valamint a volt férjet,
Szilárdot) összekötő kapcsolat-rendszer, s
esik szét mindjárt atomjaira a
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szemünk láttára, megteremtve az újra-
rendeződés lehetőségét. Az előadásban leg-
alábbis csak a lehetőségét. Az eredeti Gáll-
szöveg - híven tükrözve a megírására
késztető lelkiállapotot, a helyzetmeghatá-
rozás, az értékválasztás és -vállalás sürgető
kényszerét - ennél lezártabb, lekerekí-
tettebb, „megoldottabb". Itt az átrende-
ződés, a világszemléleti választás az em-
beri kapcsolatokban lecsapódva végbe is
megy. Ami - ha dramaturgiailag nem is a
legszerencsésebben megoldott - érthető,
figyelembe véve, hogy a dráma érezhetően
nem pusztán művészi, hanem emberi
reagálás is a történtekre, személyes
számvetés. Ez lehet az oka annak, hogy
fontosabbnak látszik az eltérő állás-pontok
megfogalmazása, kimondása, az ellentétes
nézőpontok érzékeltetése, mint a lélektani
hitelesség megteremtése a
cselekményvezetésben (ha ugyan e cse-
hovira emlékeztető dramaturgia esetében
beszélhetünk egyáltalán cselekményről); s
hogy nem egyéniségek, inkább típusok, sőt
típuspárok jelzik a drámában ezeket a
szembenállásokat, modellálják a
társadalom tagozódását. Ennek megfe-
lelően az első megjelent szövegváltozatban
- azért e körülményes meghatározás, mert
a színlapon is megjelent a dráma, de a

játszott szöveg - határozottabb, élesebb a
törésvonal, amely-nek mentén a szereplők
a várakozás, majd a szembesülés
kíméletlen perceiben származásukat,
világszemléletüket tekintve
polarizálódnak. Szilárd, a börtönből
szabadult férj és Pubi, Nina pipogya,
gerinctelen férje - akikről egyéb-ként
kiderül, hogy unokatestvérek - az egyik;
Nina és Róbert a másik oldalon.
Csalódottság, reménytelen mindent ta-
gadás, mérhetetlen kiábrándultság, ci-
nizmus, egzisztenciálisan értelmezett sza-
badságtudat az egyik oldalon - „hazugság
volt, minden hazugság volt! Az ember
nem élhet csordában. (...) Bedobódik a
létfolyamba, mint akit egy hídról löknek a
vízbe, és csapkodnia kell, hogy el ne
süllyedjen. Hogy másokat is víz alá nyom?
Ot is megfojthatják" -; rendíthetetlen hit
vagy inkább hinni akarás a másik oldalon:
„Nem akarok vitatkozni. Nem tudok
veletek vitatkozni! Csak a magam hitét
tudom szembe-szegezni veletek: én nem
érzem magam egyedül!" S a kettő között, a
törés-vonalon a magára maradó, mindkét
oldaltól idegenkedő Jutka, a maga külön-
álló ars poeticájával: „Én humanista aka-
rok lenni, csak az emberekkel törődöm, és
fütyülök az elvekre és arra, hogy

ki mit követel tőlem!" A szöveg talán
legfőbb értéke, hogy az e deklarációk-hoz
vezető motívumok is megfogalmazódnak
benne, hogy motivált állapotrajzot próbál
nyújtani egy olyan történelmi szituációról,
amelyről jobbára azóta is csak végletesen
leegyszerűsített képek születtek.
Hozzátartozik ehhez Szilárd önanalízise -
„hitem és tudásom fogaskerekei egymásba
martak, és szét-roncsolták egymást" -
csakúgy, mint a Jutka sorsát, korábbi
fenntartás nélküli hitét meghatározó
háborús élmények. Mindenkinek
megvannak itt a maga igazságai. Mégsem
érzékelhetők kellőképpen az árnyalatok -
jóllehet, az azonos oldalon állók között is
ellentétek, gyűlölködés feszül (lásd Pubi
és Szilárd rokoni „érzelmeit"), s a
személyes kapcsolatok alakulását tovább
bonyolítják a korábbi kötődések (Róbert
lelkiismeret-furdalással teli ragaszkodása
az októberi események idején mellette -
talán helyet-te - lelőtt karhatalmista
barátja emlékéhez, akinek szüleinél,
Maczerákéknál lakik). Mert Nina és
Róbert hozzájuk való viszonya
egységesíti, egyneműsíti a többieket,
amennyiben mindannyiukat „mások"-ként
kezelnek. Ami Jutka esetében a
legmeglepőbb, hiszen az ő házassága
éppen azért romlott meg, mert „más" volt,
mert a nagypolgári környezet nem fogadta
be. Ezt a homogenizáló tendenciát
ellensúlyozza a dramaturg, Vend András
és Módos Péter egyrészt húzásokkal,
másrészt azzal, hogy - erre a korábbiakban
már utaltam - megváltoztatták a dráma
befejezését, ami több szempontból is
szerencsés megoldás. A legfontosabb
talán, hogy a le-zártság, lekerekítettség
hiányában a társadalmi és egyéni
önazonosság-keresés máig érvényes
folyamatjellege vált hang-súlyossá;
tompították tehát az erősen a dráma
születésének idejéhez kötődő aktuális
felhangokat, miközben megőrződött a
kérdésfelvetésnek éppen e pillanat adta
hitele és őszintesége. Emellett lélektanilag
is hitelesebb lett a befejezés. Róbert és
Nina ismételt és most már véglegesnek
ígérkező egymásra találásának
hullámhegyei és -völgyei ugyanis
többszörösen következetlenek a drámá-
ban. Lélektanilag motiválatlan Nina
döntése, amellyel változatlanul a férjét,
Pubit választja, éppen azután, hogy
megállapította Róbertről és önmagáról:
„Akár a Mendelejev-táblázatban az is-
meretlen elemeknek, megvolt a helyünk.
De mi azért is másokkal vegyültünk. (...)
Ha most meginognánk, valami be-

lül összeroppanna." Egy magasabb,
„küldetéses" etika nevében mondtak le
egymásról annak idején, s mondanak le
most is, hogy azután mindjárt mégis
egymást válasszák, összetartozásukat de-
monstrálják. Újraéledő kapcsolatukban
látszólag - és még hitelesen - negatív
fordulópontot jelent Nina felismerése,
hogy Róbert a döntő pillanatot leplez-ni
igyekvő komédiázással ugyan, de el-
odázza; ezután kerül sor eszmei síkon,
immár megmásíthatatlanul szembefor-
dulva a többiekkel (a megtört, megtér-ni
vágyó Jutkával is) az egymásra találásra.
Ez a többszörösen összetett lélektani
„gubanc" vágatott át tehát azáltal, hogy -
mintha csak instrukcióként fogadták volna
el a szövegkorrigálók-színpadra állítók
Szilárd szavait: „Itt állunk öten
ellenségek" - az előadás végén öten ötfelé
mennek a szereplők (Szilárd vissza a
börtönbe, mert Pubi, mint Maczerák bácsi
fiának feltételezett gyilkosát, feljelentette),
önmagukban továbbhurcolva s a mai
nézőnek is tovább-adva a választás, a
döntés kényszerét, súlyát, felelősségét.
Éppen ezért válik viszont fölöslegessé
Róbertnek a többiekhez intézett
felszólítása: „Tegyünk próbát. (. . .)
Hajótöröttek, van-e, aki újra tengerre
szállna velem ?" Erre a próbára ugyanis
részben a dráma lezárásának
megváltoztatása miatt - Nina volna az
egyetlen, aki mellé állna -, részben a
rendezői megoldás következtében nem
kerül sor, így Róbert szavai értelmet-lenül
és funkciótlanul vesznek a szín-padra
ereszkedő sötétbe. Más esetekben viszont
olyan szövegrészek is áldozatul estek a
húzásnak, amelyek a szereplők közötti
kapcsolatokat, a viselkedésük mögött rejlő
személyes motívumokat tehetnék
érthetővé, s árnyalatokkal gazdagíthatnák a
- már említett okból - nem eléggé
egyénített figurákat. Ilyen a Róbert
beszédstílusát jellemző s a szövegből
erősen kigyomlált irónia; ilyen Nina
számvetése, amely magyarázatot adhatna
arra, miért váltak ellenségekké a férjével,
hogyan alakult ki közöttük az a különös
függőségi viszony, amely-ben Pubi játssza
az alárendelt szerepet; ilyen annak az
információnak a hiánya, hogy Nina az
ötvenes évek viharos káderpolitikájának
következtében újságíró lett, enélkül
ugyanis kevéssé érthető, miért mondja
keserűen, mint élete egyik tragédiáját:
„Hamar rájöttem, hogy fogalmazni sem
tudok." És ilyenek Róbert önvallomásai,
amelyek - kellő öniróniájuk révén -
érzékleteseb-



bé tehették volna a Jutkához fűződő
érzelmeit és saját helyzetértékelését:. Nem
állítom, hogy ezek a szövegek minden
esetben színpadra termettek, hogy nem
igényeltek volna a színpad követel-
ményeinek s a mai gondolkodásnak
megfelelő korrekciót. De valószínűleg
segíthettek volna a színészek munkájában,
akiknek tisztán. szóló, de meglehetősen
elvont emberi igazságokat kell élettel.
megtölteniük, saját igazságaikká
formálniuk. Ugyanakkor az is vitathatat-
lan, hogy helyenként éppen. a húzások,
finomítások által. válnak a dialógusok
életszerűbbé.

Az előadhatóság szempontjából a
legkönnyebb helyzetben a Maczerák
bácsit alakító Szigeti András és
Maczerákné megszemélyesítője, Máthé
Eta van. Mint-ha csak egy abszurdoid
komédiából lépett volna ki ez a két figura,
hogy rezonőrként, illetve katalizátorként
fokozza az albérleti szobában felgyűlt
feszültséget. Szigeti András remek
Maczerák bácsijának monomániás múltba
révedése, az egybemosó emlékfoszlányok
idősíkokat keverő elősorolása, a szenilitá-
sában fel-felvillanó igazságlátó értelem
egyszerre tragikus és komikus -menekülés
a múltba, s a múltból bölcsességet merítő
reagálás a jelenre. Máthé Eta derűt
fakasztó Maczeráknéjának rossz-indulata
még csak nem is l'art pour l'art,
egyszerűen létforma. E két kitűnő dra-
maturgiai érzékkel megformált alakhoz
képest kétségtelenül színtelenebb, mo-
dellszerűbb a. többi figura, s ez ellen nem
is igen van mit tennie rendezőnek és
színészeknek, mert e figurák éppen
modellszerűségükben érdekesek, ebben a
minőségükben váltanak ki szellemi iz-
galmat, amennyiben hiteles kifejezői az
általános társadalmi és morálís zűr-
zavarban egy rendet teremteni igyekvő
tiszta szándéknak, amelynek érvényre ju-
tását Léner Péter rendezése s a színészek
játéka híven szolgálja.
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KOVÁCS DEZSŐ

A tragédia kezdete
és vége

Kornis Mihály új drámája Kaposváron

Arra kell szorítkoznom, amit
láttam. Láttam a végződés egy részét és abban

önmagam egy részét. Erről a kettőről lehet
szó."

(Márton László: Rosta)

A katasztrofizmus mint szellemi áram-lat
feléledni látszik napjaink művészetében. S
nemcsak a konzumkultúra világméretűen
manipulált, fantasztikus képzeletében,
tömegek csábító drogja-ként, hanem a
„magas kultúra" régióiba is behatolva:
prózába, drámába, filmbe, sőt bizonyos
mértékig a képzőművészetbe be is. A
századvég - az ezredforduló előtti
válságos évtizedek - a kísérleti formák,
stílusok kavalkádjában, a (neo-)
avantgarde újabb és újabb hullámának
taraján kitermelik, életre hívják az egzisz-
tenciális fenyegetettség, az egyéni és tár-
sadalmi lét pusztulásának mint lehető-
ségnek a művészi vízióját. E jelenségek
genezisének s a művészeti köznyelvre
gyakorolt hatásának vizsgálata messzire
vezetne, s meghaladná az alábbi gondo-
latmenet kereteit; így némiképp vázlato-
san s leegyszerűsítve csak arra utalnék,
hogy nagyjából a hetvenes évek végére, a
nyolcvanas évtized elejére helyezhető az a
korszakhatár, ahonnan kezdve az

ilyen tematikájú és világképű művészeti
alkotások megjelenése már nem egyedi
jelenség a magyar kultúrában, hanem
szellemi irányzattá rajzolódó művésze-ti
fejlemény.

A fiatalnak nevezett prózaíró-nemzedék
egyik meghatározó tagjának, a tragikusan
korán eltávozott Hajnóczy Péternek Jézus
menyasszonya című kisregénye, de
úgyszólván egész novellisztikája és
torzóban maradt drámai oeuvre-je már az
évtized elején kifejlett és magas esztétikai
nívójú enciklopédiáját nyújt-ja a
katasztrófista létszemléletnek; a még
fiatalabb évjáratú prózaíró-generációból a
látás- és formálásmód hasonlósága okán
ebbe az irányzatba sorolható
Krasznahorkai László Sátántangó című
regénye. Márton László novellisztikájának
egy része, de e művek előképei közé
valónak gondolom Jeles András másfajta
művészi indítékú filmjét, A kis Valentinót
is, ami (Szilágyi Ákos kifejezését
kölcsönvéve) „antropológiai katasztrófa-
film,,.

A Hajnóczy, Nádas, Bereményi, Ester-
házy nevével fémjelezhető prózaíró-nem-
zedék tagjaként fellépő Kornis Mihály
pózáját és eddigi drámai munkásságát is
át- meg átszövi a civilizáció csődjenek, az
egyén ontológiai magáramaradottságának
és céltalan pusztulásának víziója: az 1980-
as keltezésű Végre élsz című kötete gazdag
tárházát nyújtja az ilyen tematikájú
novelláknak. Büntetések című drámája
pedig (mely először a SZÍNHÁZ
drámamellékleteként jelent meg 1981-
ben), dialógusait Kafka szövegeiből
merítve, a szorongást és a

Kornis Mihály: Kozma (kaposvári Csiiky Gergely Színház). Jelenet az előadásból


